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Kurz podílového listu k 31.1.2017         1.8260 Kč  

Hodnota 

za poslední měsíc 2.79% 

od počátku roku 2.79% 

za posledních 12 měsíců 14.58% 

za poslední 3 roky 23.26% 

od založení fondu (2001) 98.76% 

 
K 10.2.2017 dosahuje kurz podílového listu 1,9031 Kč 
 
 
 
 
Vážení podílníci, 

globální makroekonomická situace se v roce 2017 vyvíjí bez významných rušivých vlivů, což má kladný vliv zejména na růst hodnoty našich 

zahraničních aktiv. Příznivé dopady v budoucnosti očekáváme s příslibem nového amerického prezidenta na snížení daňové zátěže v USA. 

Zároveň se však obáváme možných negativních důsledků případných obchodních nebo měnových válek. 

A jak si zatím vedou společnosti obchodované na akciových trzích? 

Index Dow Jones Industrial posílil od začátku roku o +2,56%, S&P 500 o +3,45%, NASDAQ o +6,52% a pražský index PX 50 pak posílil o 

4,63%. (Všechny údaje jsou k 10.2.2017) 

Otevřený podílový fond PROSPERITA – OPF globální v současné době v zahraničí investuje do nezadlužených a podhodnocených 

společností s dobrými aktivy, s vysokou rentabilitou, s nejlepšími manažery a s vysokými přírůstky ziskovosti. Podívejme se na čtyři společnosti 

s nejvyšším podílem na portfoliu fondu: 

Společnost 

Přírůstek Přírůstek Aktuální Rentabilita  Další 

od 1.1.2017 od 1.1.2017 podíl aktiv k očekávaný 

do 10.2.2017 do 10.2.2017 v portfoliu 2016 růst  

v USD v % k 10.2.2017 zisků 

NetEasy 1 460 640 13.83% 9 215 638 22.31% 20.00% 

Facebook 1 027 340 14.04% 8 314 340 22.00% 27.00% 

Alphabet 148 188 5.12% 3 055 550 14.47% 15.70% 

Apple 570 499 14.07% 4 624 144 14.87% 7.30% 

 

 Odhad očekávaného nárůstu zisků vyplývá z odhadu zveřejněného informační agenturou Reuters, která tento údaj přebírá od nezávislých 

analytiků. 

Současně Vás chceme informovat o tom, že z úsporných důvodů nebudeme napříště rozesílat pravidelné roční dopisy podílníkům (náklady 

s tím spojené byly účtovány k tíži podílníků), ale i nadále budeme vydávat tuto měsíční informační zprávu. 

Analytický tým PROSPERITA 

 

Pokud máte n ějaký dotaz? 

- pokud budete potřebovat podrobnější informace, 

- pokud budete chtít vědět aktuální vývoj hodnoty Vašich podílových listů, 

- pokud budete potřebovat pomoct s nákupem či prodejem podílových listů, 

rádi Vám vyhovíme, můžete nás kontaktovat: 

tel.:   +420 596 112 637 Ing. Adéla Bínová 

email:   info@prosperita.com 

web:   www.prosperita.com 

Měsíční zpráva leden 2017 
PROSPERITA – OPF globální 

www.prosperita.com 
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Investi ční cíl: 
 
Dlouhodobým investováním do perspektivních, podhodnocených titulů chceme dosahovat výsledku odpovídajícímu ročnímu výnosu ve 
výši 10%. 
 
 
Základní informace: 
 
Název fondu   PROSPERITA – otevřený podílový fond globální 

Správce fondu  PROSPERITA investiční společnost, a.s. 

Depozitář  ČSOB, a.s. 

Audit   AUDIT PROFESIONAL, a.s. 

Zaměření   fond balancovaný globální, investuje jen v zemích OECD 

Dohled   fond je přísně regulován podle evropských předpisů, je dozorován ČNB 

Měna   Kč 

Ocenění   týdenní 

Investiční horizont 3 až 5 let 

Velikost majetku fondu 1,387 mld. Kč, z toho 286 mil. Kč tuzemské akcie a 1,111 mld. Kč zahraniční akcie  

 
 
 

 

 

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ 
Vzhledem k možným nep ředvídatelným výkyv ům na finan čních trzích nem ůže spole čnost zaru čit dosažení stanoveného cíle. 
Společnost tak upozor ňuje investory, že p ředchozí výkonnost Fondu nezaru čuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota 
investice a p říjem z ní m ůže stoupat i klesat a není zaru čena plná návratnost p ůvodn ě investované částky. 


